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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διαδικασία προσδιορισμού και εκκαθάρισης
ασφαλιστικών εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης εντός του e-ΕΦΚΑ.

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 334346 απόφασης Διοικητή e-ΕΦΚΑ «Μεταφορά αρμοδιότητας έκδοσης
συντάξεων γήρατος τ. ΟΓΑ για τις Περιφέρειες
Αττικής και Νοτίου Αιγαίου σε Διευθύνσεις Απονομής Συντάξεων» (Β’5596).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ15/Ε΄710706/423
(1)
Διαδικασία προσδιορισμού και εκκαθάρισης
ασφαλιστικών εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης εντός του e-ΕΦΚΑ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 8 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση
ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 85), όπως έχει αντικατασταθεί και
ισχύει με το άρθρο 32 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική
μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την περίπτωση 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
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5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
7. Την υπό στοιχεία οικ.32081/Δ1.10120/6-8-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Παναγιώτη Τσακλόγλου», (Β΄ 3314).
8. Την υπ' αρ. 105/8/4-3-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 1B
του ν. 4387/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 21 του
ν. 4670/2020 (Α΄ 43).
9. Το υπό στοιχεία οικ. 54321/3021/30-12-2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1
του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό και στον Προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ, ενώ
η ένταξη περιπτώσεων παράλληλης ασφάλισης και
ρύθμιση των οφειλών που προκύπτουν έχει ενδεχόμενο αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων του e-ΕΦΚΑ,
αποφασίζουμε:
Τη διαδικασία προσδιορισμού και εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης εντός του e-ΕΦΚΑ.
Άρθρο 1
Προσδιορισμός Οφειλόμενης Εισφοράς
1. Το ποσό που οφείλεται για μισθωτή δραστηριότητα προσδιορίζεται με βάση τα άρθρα 38 και 41 του
ν. 4387/2016 μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.
Το ποσό που οφείλεται για μη-μισθωτή δραστηριότητα προσδιορίζεται με βάση τα άρθρα 39, 40 και 41 του
ν. 4387/2016. Όπου προβλέπεται η καταβολή εισφορών επικουρικής ασφάλισης ή και εφάπαξ παροχής αυτές προσδιορίζονται με βάση τα άρθρα 97 και 35 του
ν. 4387/2016 αντίστοιχα. Σε περίπτωση παράλληλης
άσκησης πολλαπλών μισθωτών ή μη-μισθωτών δραστηριοτήτων το ελάχιστο οφειλόμενο ποσό προσδιορίζεται
με βάση το άρθρο 36 του ν. 4387/2016.
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2. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης πολλαπλών
μη-μισθωτών δραστηριοτήτων ο ασφαλισμένος οφείλει
να καταβάλει μία εισφορά, η οποία αντιστοιχεί στην
κατά το άρθρο 36 του ν. 4387/2016 ελάχιστη εισφορά
επί παράλληλης άσκησης πολλαπλών μη-μισθωτών
δραστηριοτήτων ή στην επιλεγείσα από τον ίδιο ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον η τελευταία είναι μεγαλύτερη.
3. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης μισθωτών και
μη-μισθωτών δραστηριοτήτων οφείλεται το σύνολο της
εισφοράς από μισθωτές δραστηριότητες και τυχόν προκύπτουσα διαφορά για την κάλυψή της κατά τα ανωτέρω
ελάχιστης επί παράλληλης ή επιλεγείσας εισφοράς για τη
μη-μισθωτή δραστηριότητα, εφόσον η τελευταία είναι
μεγαλύτερη.
4. Για την εφαρμογή της παρούσας, οι καταβαλλόμενες
εισφορές μέσω της υποπερίπτωσης ΐν της περίπτωσης
γ' της παρ. 1 του άρθρου 36 και μέσω της παρ. 9 του
άρθρου 39 του ν. 4387/2016 θεωρούνται εισφορές μισθωτής απασχόλησης.
Άρθρο 2
Διαδικασία προσδιορισμού ασφαλιστικής
εισφοράς
1. Για τον προσδιορισμό και την εκκαθάριση των
ασφαλιστικών εισφορών σε περιπτώσεις ασφαλισμένων που ασκούν μισθωτή και μη-μισθωτή απασχόληση
λαμβάνονται υπόψη οι υποβαλλόμενες από τον εργοδότη μηνιαίες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ),
συμπεριλαμβανομένων αυτών που υποβάλλονται για
τους ασφαλισμένους του π. NAT, και η ελάχιστη εισφορά
επί παράλληλης άσκησης μισθωτών και μη-μισθωτών
δραστηριοτήτων ή η επιλεγείσα από τον ίδιο ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον η τελευταία είναι μεγαλύτερη.
2. Ο προσδιορισμός των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για τη μη-μισθωτή απασχόληση των προσώπων
του άρθρου αυτού πραγματοποιείται μετά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ.
3. Πιστωτικό Υπόλοιπο δημιουργείται σε περίπτωση
που από τη διαδικασία εκκαθάρισης προκύπτει ότι έχει
καταβληθεί ποσό υπέρτερο της κατά το νόμο ελάχιστης
ή της επιλεγείσας από τον ασφαλισμένο ασφαλιστικής
κατηγορίας, εφόσον η τελευταία είναι μεγαλύτερη, με
την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας. Το επιπλέον ποσό επιστρέφεται σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 104 του ν. 4387/2016 στους
δικαιούχους.
4. Χρεωστικό Υπόλοιπο δημιουργείται σε περίπτωση
που μετά την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών
προκύπτει ότι δεν έχει καταβληθεί η κατά το νόμο ελάχιστη ή η επιλεγείσα από τον ασφαλισμένο ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον η τελευταία είναι μεγαλύτερη.
Η διαφορά αυτή καταλογίζεται στον ασφαλισμένο για
τον αντίστοιχο Κλάδο Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.
5. Για τους μη-μισθωτούς ασφαλισμένους με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, μέχρι τη λήψη στοιχείων εισφορών μισθωτής απασχόλησης, αναστέλλεται
η έκδοση ειδοποιητηρίου ασφαλιστικών εισφορών μη-
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μισθωτού. Για την αναστολή λαμβάνεται υπόψη η αίτηση-δήλωση του ασφαλισμένου, η οποία υποβάλλεται
μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.
6. Σε περίπτωση που κατά τη λήψη των στοιχείων
εισφορών μισθωτής απασχόλησης διαπιστωθεί η μη
υποβολή ΑΠΔ και κατά συνέπεια η μη ύπαρξη μισθωτής
απασχόλησης, θα αναζητούνται οι αντίστοιχες εισφορές
μη μισθωτού της κατηγορίας κατάταξής του.
7. Στις περιπτώσεις που τροποποιούνται τα στοιχεία
εισφορών στις υποβληθείσες από τον εργοδότη μηνιαίες
ΑΠΔ θα επέρχονται αντίστοιχα τροποποιήσεις στη μηνιαία εισφορά μη μισθωτού κατά την επόμενη μηνιαία ροή
από τη λήψη των νέων στοιχείων εισφορών μισθωτού.
Άρθρο 3
Προσδιορισμός και Εκκαθάριση ασφαλιστικών
εισφορών 2020-2021
1. Η περιγραφόμενη στο άρθρο 2 της παρούσης
διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή για τις καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές αρχής γενομένης από
1ης Ιανουαρίου 2021 και εφεξής, με προσδιορισμό
των εισφορών μη μισθωτού που ασκεί παράλληλη μισθωτή απασχόληση έως 29-4-2021 και καταληκτική
ημερομηνία πληρωμής την 31-5-2021 κατά την πρώτη
εφαρμογή της.
2. Ο προσδιορισμός των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 των μη μισθωτών με παράλληλη μισθωτή δραστηριότητα πραγματοποιείται έως 31-3-2021
και από την ολοκλήρωσή της θα προκύψει, πιστωτικό,
μηδενικό ή χρεωστικό υπόλοιπο.
3. Πιστωτικό Υπόλοιπο δημιουργείται σε περίπτωση
που από τη διαδικασία εκκαθάρισης προκύπτει ότι έχει
καταβληθεί ποσό υπέρτερο της κατά το νόμο ελάχιστης
ή της επιλεγείσας από τον ασφαλισμένο ασφαλιστικής
κατηγορίας, εφόσον η τελευταία είναι μεγαλύτερη, με
την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας. Το επιπλέον ποσό επιστρέφεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 104 του
ν .4387/2016.
4. Χρεωστικό Υπόλοιπο δημιουργείται σε περίπτωση
που μετά την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών
προκύπτει ότι δεν έχει καταβληθεί η κατά το νόμο ελάχιστη ή η επιλεγείσα από τον ασφαλισμένο ασφαλιστική
κατηγορία, εφόσον η τελευταία είναι μεγαλύτερη.
Η διαφορά αυτή καταλογίζεται στον ασφαλισμένο
για τον αντίστοιχο Κλάδο Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και
καταβάλλεται τμηματικά εντός εξαμήνου με αναζήτηση μηνιαίως του χρεωστικού υπολοίπου τουλάχιστον
δύο (2) μηνών. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής των
μηνιαίων χρεωστικών υπολοίπων ορίζεται η 29-4-2021.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

